Obec Líbeznice, okres Praha-východ
č.j.: 563/10/GPS
Výroční zpráva
o činnosti v oblasti poskytování informací
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, v platném znění,
za rok 2009
V souladu s ust. § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, v platném znění, předkládá povinný subjekt výroční zprávu za
předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací
podle tohoto zákona, která má obsahovat následující údaje:
a) počet podaných ţádostí o informace
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí
c) opis podstatných částí kaţdého rozsudku soudu
d) výsledky řízení o sankcích za nedodrţování tohoto zákona bez uvádění
osobních údajů
e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona.
V roce 2009:
a)
Na Stavební úřad Líbeznice bylo podáno šest ţádostí o poskytnutí informace
ve smyslu citovaného zákona.
b)
Proti rozhodnutí nebylo podáno odvolání.
c)
Nebylo soudem přezkoumáváno rozhodnutí v oblasti poskytování informací.
d)
Nebyla řízení o sankcích za nedodrţování tohoto zákona.
e)
Všem jiným dotazům bylo vyhověno a ve stanovených lhůtách odpovězeno.
V praxi stavebního úřadu jsou běţně poskytovány základní informace na
základě ústních ţádostí ţadatelů. Ţádný z těchto ţadatelů nepovaţoval ústně
poskytnutou informaci za nedostatečnou a nezaţádal písemně o její doplnění.
Náklady na hrazení výdajů spojených s vyhledáváním informací a pořízením
kopií nebyly poţadovány.
Rovněţ je odpovídáno na dotazy formou e-mailů.
Povinné informace jsou zveřejněny na Internetu na adrese:
www.libeznice.obec.cz
Zveřejněny jsou stálé informace dle zákona č. 106/1999 Sb. a zveřejňovány
jsou také aktuální informace:

Právní předpisy obce, Výpisy z Usnesení zastupitelstva a rady obce, Oznámení
o konání zastupitelstva obce, Rozpočty, změny rozpočtu, Informace o volbách,
Vyhlášky, Informace ZŠ a MŠ Líbeznice a dalších organizací a pod.
Nepřetrţitě vyuţívaným modulem našeho informačního systému je elektronická
úřední deska, která je definována zákonem č. 500/2004 Sb., ukládajícím obcím
a městům povinnost od 1. ledna 2006 zveřejňovat obsah tradiční úřední desky
také způsobem umoţňujícím dálkový přístup .
Odkaz naleznete na webu obce: http://www.libeznice.cz v oddílu:
Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., odst. 4 – poslední řádek – Další on-line
zdroje a odkaz na elektronickou úřední desku naleznete také pod heslem Úřední
deska (http://libeznice.imunis.cz/edeska/)
Obec Líbeznice prostřednictvím Kulturního výboru Zastupitelstva obce vydává
6 x ročně tiskovinu Líbeznický zpravodaj, kde jsou rovněţ občané informováni
o činnosti orgánů obce a o dění v obci. Mimořádné informace jsou občanům
doručovány do všech domácností formou informačního letáku a rozhlasovými
relacemi. Znění rozhlasových hlášení je ještě rozesíláno na e-mailové adresy,
které má obec od občanů k dispozici.
Obecní úřad denně vyřizuje ústní dotazy, pokud na dotaz lze odpovědět (tzn.
netýká se činností patřících do působnosti obce a nejedná se o informace
chráněné zákonem) je odpověď poskytnuta okamţitě rovněţ ústně. Ţádný z
ţadatelů o ústní informaci nepovaţoval ústně poskytnutou informaci za
nedostatečnou a neţádal písemně o její doplnění.
Obecní úřad vyřizuje i mnoţství různých písemných dotazů, při nichţ je
postupováno podle Spisového řádu Obecního úřadu Líbeznice (pokud se
nejedná o správní řízení, je zpracovatel povinen odpovědět do 30 dnů nebo v
této lhůtě odesílatele informovat o postupu, jakým bude věc vyřizována). Na
dotazy je odpovídáno bez vyuţití ustanovení zákona č. 106/1999 Sb.
Ústní dotazy a dotazy, kde se odesílatel neodkazuje na zákon č. 106/1999 Sb.,
nejsou povaţovány za ţádosti o poskytnutí informací podle tohoto zákona a
nejsou zvlášť evidovány jako ţádosti o poskytnutí informace podle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
V Líbeznicích dne 17.02.2010
Otakar Hlavín
starosta obce v.r.
Zpracovala: Galina Polednová Studená
tajemnice OÚ Líbeznice

